
Абитуриентите от випуск 2010  
отправят послания към по-малките си съученици 

 
 
 
Ние се опитахме да направим нашето училище мечта за всеки. Мисля, че 

донякъде успяхме. Ако, според вас, не сме се справили достатъчно добре, разчитаме 
Вие да довършите започнатото. 
 
 
 
За учениците на училището ни: 

- бъдете по-активни в изявите си, така шансът да промените това, което не ви 
харесва, е по-голям, 

- не позволявайте на някои от учителите да налагат мнението си, 
- учете се от грешките и постиженията, вашите, на другите деца и на 

учителите. 
 

Обръщайте повече внимание на това, което учителите правят за вас, защото те са 
тук, за да се грижат за вас, да ви научат на това, от което имате нужда. Гордейте се с 
нашето училище, защото хората, които работят в него се привързани към нас и ни 
обичат... 
 
 

Бъдете приятелски настроени, разбиращи един друг и се приемайте такива, 
каквито сте. 
 
 

Не се притеснявайте да кажете това, което мислите! Бъдете смели! Мислете не 
само за себе си, но и за своите приятели и съученици! 
 
Учете старателно уроците си и вярвайте, че вашият труд ще бъде възнаграден! 
Вярвайте в себе си и се борете за своите мечти! 

 
 

Училището обогатява духа ни. По-важно е да бъдеш духовно богат, отколкото 
материално. 
 
 

Уважавайте учителите и съучениците си. Винаги се интересувайте от правата, но 
и от отговорностите си. Вие сте уникални и талантливи личности. Успехът ви се 
крие навсякъде. Старайте се и ще успеете! 
 



Пожелавам на следващите випуски да запазят училището ни такова, каквото е. 
Да помогнат за по-доброто провеждане на часовете, да помагат за по-добрата 
реализация и развитие на училището. 
 
 

Надявам се да сте взели правилното решение да се запишете в това училище.  
Дано нашето училище бъде училището мечта!!! 

 
 

Надявам се да сте взели правилното решение и да не съжалявате за избора си! 
Ранното определяне на целта е определящо за нейното постигане. 

 
Желанията се менят, но мотивацията за успех трябва да остане вечна! 
Успех! 

 
 
 

Вие имате идеи. Споделяйте и реализирайте! 
 
 
 

Не се предавайте! Спрете навреме! 
Бъдете толерантни към съучениците си, за да бъдат дните ви по-добри. 
Изразявайте гласно мнението си. 
 
Допринасяйте за подобряването на училището и разбира се, учете си 

уроците! ☺ 
 
 

Не си служете с лицемерие спрямо съучениците си, защото при раздялата с 
тях може да загубите един прекрасен човек. 

Оценявайте учителите си и не се отнасяйте с тях като с равни, защото между 
нас, учениците и учителите винаги трябва да има граница. 
 
 

Ценете го такова, каквото е. 
 
 

 
 
Борете се за правата си! Бъдете индивидуалности, личности! 
Не позволявайте да бъдете потъпквани и уеднаквявани! Бъдете различни!!! 

 
 

Желая Ви здраве и късмет и много щастие навред. Нека успехът е винаги с 
Вас! Нека добър спомен остане от нас! 



Винаги бъдете най-добрите и преследвайте мечтите си! 
  
 
 

„Който се учи, той ще сполучи” 
 
 

Научете правилника, преди да правите каквото и да е! 
 
 

Уважението е много важно по пътя към успеха. 
Не спирайте да обогатявате знанията си с допълнителна информация. 
Спортувайте редовно. 
Помислете от какво имате нужда в училище! 

 
 
 

Старайте се, колкото е възможно! 
От опит мога да кажа, че е много лошо, когато се срещнат хора, които искат да 

знаят задълженията си и които пречат. Не знаят кога се мълчи, кога е за смях, кога е 
за плач. 

Едно запомнете: Бъдете толерантни един към друг и най-вече се уважавайте 
взаимно! 
 
 

Училището е създадено за вас, деца. Казвайте това, което мислите, Не се 
поддавайте на манипулациите на някои учители, отстоявайте идеите си пред тях! 
 

 
 
Оценявайте всеки учебен ден, защото когато станете в 12 клас, ще усетите 

колко са ви помогнали дните в училище не само да се образовате, но и да станете 
добри хора. 
Всички трудности в училище ще дадат своя резултат. 
 
 

Отстоявайте мнението си! 
Търсете правата си и не се срамувайте да споделяте проблемите си! 

 
 

Правилникът на училището е прекалено неточен. Използвайте го! 
 

 
Бъдете по-старателни, по-любознателни. Пожелаваме ви да постигнете 

мечтите си, да не се сломявате пред трудностите, които училището може да постави 
пред вас. 



 
 
 

Мисли преди да действаш! 
 
 
 

Борете се за правата си! 
Ако нещо не ви хареса, се оплачете! 
Оценките не са всичко, важно е значението! 

 
Бъдете инициативни. Възползвайте се от всяка възможност, която училището 
ви дава. 

 
 

Пожелавам ви здраве в изобилие, късмет и невероятно прекрасни моменти! ☺ 
 

Бъди скучен! 
 
 

Успех! 
 
 
 
 
Мили деца, 
Желая ви много щастливи моменти в училище! Не пропускайте нито един 

щастлив ден в родното даскало, защото ще съжалявате! 
Късмет в живота! 


